
รายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกจิกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
และการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือนแรก 

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเด็กอ้วนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัย
พฤติกรรมสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2563) มีเด็กอ้วน
เพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านคน (ศิรินาถ เทียนทอง, อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง และวลัยพร พัชรนฤมล, 2561) สอดคล้อง
กับสถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กไทยในฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (HDC, 2563) พบเด็กเริ่มอ้วน
และอ้วนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ (ไม่เกินร้อยละ 10) และมีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น      
อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 12.4, 11.1, 11.8, 13.6, 12.78 ตามลำดับ) และยังพบว่าเด็กสูงดี สมส่วน ยังต่ำกว่า    
ค่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ (ร้อยละ 66) และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 63.2 , 
63.2, 65.2, 61.50, 65.20 ตามลำดับ) พบว่ามีภาวะเตี้ย (ร้อยละ 5.9, 5.1, 5.7, 8.9, 5.88 ตามลำดับ) เกินค่า
เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ (ร้อยละ 5) ดังแผนภูมิที่ 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
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ส งด ีสมส่วน ผอม เร่ิมอ้วนแล้วอ้วน เ ี ย

เ  า มาย ส งด ี สมส่วน   66

เ  า มาย อ้วน    
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ทีม่า : HDC, 20 มีนาคม 2564 

และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มีภาะวะสูงสมส่วนเพิ่มขึ้น
เป ็น 65.48 อ ้วนลดลง 12.56 ผอมลดลง 3.67 เต ี ้ ย เพ ิ ่มข ึ ้น 7.95 (ข ้อม ูล HDC ,20 ม ีนาคม  2564)                 
ดังแผนภูมิที่ 2  

 

 
จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 (สุขภาพเด็ก) ในปี พ.ศ.2558 พบว่า ด้านพฤติกรรมการ

ออกกำลังกาย ด้านเข้าเรียนวิชาพลศึกษา และด้านพฤติกรรมนั่งนาน พบว่า นักเรียนใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อวัน
หรือมากกว่านั้นในการนั่งดูโทรทัศน์ นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์ คุยกับเพื่อน นั่ งอ่านหนังสือหรือนั่งคุยโทรศัพท์
มากถึงร้อยละ 56.3 รองลงมาคือไม่ได้เดินหรือขี่จักรยานไปและกลับระหว่างบ้านกับสถานศึกษาระหว่าง       
7 วันที่ผ่านมาร้อยละ 51.7 และยังพบการทำกิจกรรมการออกกำลังกายที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน 
ในระดับต่ำคือ ร้อยละ 20 เท่านั้น (วิชัย เอกพลากร, 2557) สอดคล้องกับการส ารวจระดับกิจกรรมทางกาย  
ในประชากรไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี 2555-2563 พบว่า คนไทย   
มีแนวโน้มการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูง โดยพบว่าในสถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย พบว่าคนไทยมีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอ ในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 พบว่า วัยผู้ใหญ่ ที่มีอายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอร้อยละ 68.3, 72.3, 70.0, 74.4, 71.0, 74.0, 76.9, 74.6 และ 54.7 ตามลำดับ ในวัยผู้สูงอายุ มี
กิจกรรมทางกายเพียงพอร้อยละ 58.6, 60.5, 67.7, 68.5, 69.4, 68.8, 69.7, 73.4 และ 52.9 ตามลำดับ 
ในขณะที่กลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีกิจกรรมทางกายเพียงพอน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยอื่น ๆ ที่ร้อยละ 
24.9, 20.9, 27.6, 23.2, 26.4, 25.3, 26.2, 24.4 และ17.1 ตามลำดับ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่ต่ำมาก      
ที่ร้อยละ 13.33, 13.33, 13.36, 13.52, 13.14, 13.29, 14.16, 14.11 และ 14.08 ตามลำดับ (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) ดังแผนภูมิที่ 3 ดังแผนภูมิที่ 4 และ แผนภูมิที่ 5 
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ใน ี 2563 กับ ี   6  (รอบ 6 เดือนแรก)
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ตลอดระยะที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2563) มีโรงเรียนและหน่วยงานเข้าร่วมขับเคลื่อนงานยกระดับองค์กร
และโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านกิจกรรมทางกาย (Best Practice: BP) รวมทั้ง
ส่งเสริมการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื ่อง และขยายผลจนเป็นองค์กรรอบรู ้ส ุขภาพ (Health Literate 
Organization : HLO) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณหลายแห่งดำเนินการจนเกิดผลเชิงประจักษ์ สามารถเป็น
ต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับ หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ เกิดองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายเพื่อเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ.2560-2563 (3, 28, 30 
และ 46 แห่งตามลำดับ) และในปี พ.ศ. 2561-2563 มีการพัฒนาต่อยอดเป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี สามารถต้นแบบในการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แนวทางปฏิบัติ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3, 4 ,11 แห่ง)     
ส่งผลให้ปัจจุบันมีองค์กรต้นแบบและองค์กรรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ 
จำนวน 125 แห่ง ดังแผนภูมิที่ 6 ดังแผนภูมิที่ 7 
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วัยเรียนวัยรุ่น6     ี วัยท  างาน      ี วัยส งอายุ6  ีข  น  

 มายเ  ุ  ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส ารวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระหว่างเดือนมีนาคม  พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา   โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2555 - 2563 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (    )

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนภ มิที่   ร้อยละการมี ของ ระชากร ทย (แยก ามกลุ่มวัย)
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ชาย   ิง รวม

แผนภ มิที่   ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เ ียง อของเด็กและเยาวชน 
(อายุ       ี) ระ ว่าง ี        6 

แผนภ มิที่   ระยะเวลาเ ล่ียการมี   ิกรรมเนือยน่ิงของเด็กและเยาวชน
(อายุ       ี) ระ ว่าง ี        6  (ช่ัวโมง นาที)
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ชาย   ิง รวม

 มายเ  ุ  ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส ารวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระหว่างเดือนมีนาคม พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา   โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2555 - 2563 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (    ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในการดำเนินงานมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการยกระดับเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านกิจกรรมทางกาย 
ประเภท องค์กรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 31 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 24 แห่ง และมีโรงเรียน       
ที ่สมัครเข้าร่วมเป็น องค์กรที ่มีว ิธ ีปฏิบัติเป็นเล ิศ ด้านการส่ งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 215 แห่ง                
ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 73 แห่ง โดยระยะ 5 ปีที ่ผ่านมา พบว่า มีโรงเรียนองค์กรที ่มีความรอบรู้           
ด้านสุขภาพ จำนวน 42 แห่ง และเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 180 แห่ง               
โดยครอบคลุมทุกศูนย์อนามัย ดังที่ปรากฏในแผนภูม ิต่อไปนี้ 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

เมื่อจำแนกรายจังหวัด ในปีระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีจังหวัดที่มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการยกระดับเป็น
โรงเรียนต้นแบบด้านกิจกรรมทางกาย ประเภท องค์กรที ่มีความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ จำนวน 18 จังหวัด             
และมีโรงเรียนที ่สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรที ่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน          
32 จังหวัด ดังที่ปรากฏในแผนภูมิ ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากแผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กวัยเรียน สมส่วน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการในองค์กรรอบรู้    
ด้านสุขภาพ (HLO) ประจำปี 2564 จะเห็นว่า มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3,887 คน มีนักเรียนมีภาวะ
สมส่วนเ ิ่มข  น จากร้อยละ 74.0 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 80.8 

จากแผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กวัยเรียน สมส่วน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการในองค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (BP) ประจำปี 2564 จะเห็นว่า มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 9,359 คน มีนักเรียนมีภาวะ
สมส่วนเ ิ่มข  น จากร้อยละ 66.2 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 76.5 
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จากแผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กวัยเรียน ท้วม   อ้วน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการในองค์กรรอบรู้    
ด้านสุขภาพ (HLO) ประจำปี 2564 จะเห็นว่า มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3,887 คน มีนักเรียนมีภาวะ
ท้วม   อ้วน ลดลง จากร้อยละ 16.8 ลดเป็นร้อยละ 12.4 

จากแผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กวัยเรียน สมส่วน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการในองค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (BP) ประจำปี 2564 จะเห็นว่า มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 9,359 คน มีนักเรียนมีภาวะ
ท้วม   อ้วน ลดลง จากร้อยละ 20.2 ลดเป็นร้อยละ 13.1 
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 การสนับสนุนสื่อ/สิ่งพิมพ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์ชมรม, Youtube, Facebook และ Line ในดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น            
ให้หน่วยงานเครือข่ายกรมอนามัย ประชาชน หรือผู ้ที ่สนใจ ซึ ่งสามารถเข้าถึงสื ่อที ่เผยแพร่ต่าง ๆ ได้                
ผ่าน QR Code ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศผลรางวัลเกียรติคุณ  
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี ๒๕๖4 

------------------------------------------------------------- 
ตามที่กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้โครงการ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง...วิถีชีวิตใหม่” (ChOPA & ChiPA 
Game : New Normal) ปี 2564 และได้มีการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานโครงการเชิงคุณภาพ     
โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและหน่วยงานที่สามารถลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย และเด็ก
ไม่แข็งแรงได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งนี้ มีโรงเรียนและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 246 แห่ง  

กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จึงประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนและหน่วยงาน     
ที ่ผ ่านเกณฑ์เข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรรอบรู ้ส ุขภาพ (Health Literate Organization)             
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จำนวน 24 แห่ง และองค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 
ประจำปี 2564 จำนวน 73 แห่ง รวมทั้งสิ้น 97 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health 
Literate Organization) จำนวน 24 แห่ง ดังนี้ 

ลำดับ รายช่ือโรงเรียนและหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1 โรงเรียนบ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม่ 
2 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
3 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
4 โรงเรียนบ้านป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
5 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) ลี้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
6 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) สามพราน นครปฐม ศอ.๕ ราชบุรี 
7 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม เมือง เพชรบุรี ศอ.๕ ราชบุรี 
8 โรงเรียนสุเหร่าคู ้ บางน้ำเปรี้ยว  ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 
9 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ท่าตะเกียบ   ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 

10 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัฒนานคร สระแก้ว ศอ.๖ ชลบุรี 
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ตารางที่ 1 รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health 
Literate Organization) จำนวน 24 แห่ง (ต่อ) 

ลำดับ รายช่ือโรงเรียนและหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 

11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สูงเนิน นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 

12 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี เมือง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 

13 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ สีคิ้ว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 

14 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สีคิ้ว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 

15 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สีคิ้ว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 

16 โรงเรียนฉิมพลีมา ภูเขียว ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 

17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 

18 โรงเรียนบ้านโคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ ศอ.๙ นครราชสีมา 

19 โรงเรียนบ้านจันทัย ศรีเมืองใหม ่ อุบลราชธานี ศอ.๑o อุบลราชธานี 
20 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมือง อุบลราชธานี ศอ.๑o อุบลราชธานี 
21 โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) ขุขันธ์  ศรีสะเกษ ศอ.๑o อุบลราชธานี 
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ เหนือคลอง กระบี่ ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านคลอง 17 

บางน้ำเปรี้ยว  ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 

24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
หนองปลิง 

เมือง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 

ตารางที่ 2 รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
(Best Practice) จำนวน 73 แห่ง ดังนี้ 

ลำดับ รายช่ือโรงเรียนและหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1 โรงเรียนสันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม่ 
2 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม่ 
3 โรงเรียนบ้านวังศรี หางดง เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม่ 
4 โรงเรียนบ้านรินหลวง เชียงดาว เชียงใหม่ ศอ.๑ เชียงใหม่ 
5 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) เวียงหนองล่อง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
6 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ (บ้านทุ่งโป่ง) บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
8 โรงเรียนบ้านห้วยแทง บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
9 โรงเรียนบ้านดอยแดน บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 

10 โรงเรียนบ้านสันปูเลย บ้านโฮ่ง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
11 โรงเรียนบ้านปางส้าน ลี้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
12 โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) ลี้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 



13 
 

ตารางที่ 2 รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) จำนวน 73 แห่ง (ต่อ) 

ลำดับ รายช่ือโรงเรียนและหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 
13 โรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) ลี้  ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
14 โรงเรียนบ้านป่าจี้ ลี้  ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
15 โรงเรียนบ้านผาลาด ลี้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
16 โรงเรียนบ้านปาง ลี้ ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
17 โรงเรียนบ้านห้วยบง ลี้  ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
18 โรงเรียนวัดเหมืองง่า (ญาณมงคลศึกษากร) เมือง ลำพูน ศอ.๑ เชียงใหม่ 
19 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ชนแดน เพชรบูรณ์ ศอ.๒ พิษณุโลก 
20 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย์ ชัยนาท ศอ.๓ นครสวรรค์ 
21 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ห้วยคต อุทัยธานี ศอ.๓ นครสวรรค์ 
22 โรงเรียนบ้านคู้คด อุทัย พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุรี 
23 โรงเรียนวัดหนองนำ้ส้ม (เจียนวทิยาคาร) อุทัย พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุรี 
24 โรงเรียนบ้านข่อยโทน อุทัย พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุรี 
25 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) เสนา พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุรี 
26 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) เสนา พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุรี 
27 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา มหาราช พระนครศรีอยุธยา ศอ.๔ สระบุรี 
28 โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี 2537) 
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 

29 โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 
30 โรงเรียนวัดไผ่ดำ (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 
31 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง) บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ศอ.๖ ชลบุรี 
32 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ศอ.๖ ชลบุรี 
33 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ศอ.๗ ขอนแก่น 
34 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ศอ.๗ ขอนแก่น 
35 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล กุสุมาลย์ สกลนคร ศอ.๘ อุดรธานี 
36 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ โซ่พิสัย บึงกาฬ ศอ.๘ อุดรธานี 
37 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี พรเจริญ บึงกาฬ ศอ.๘ อุดรธานี 
38 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ บ้านดุง อุดรธานี ศอ.๘ อุดรธานี 
39 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 วังน้ำเขียว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
40 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
41 โรงเรียนบ้านไทรงาม วังน้ำเขียว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
42 โรงเรียนบ้านระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
43 โรงเรียนบ้านท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
44 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สีคิ้ว นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
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ตารางที่ 2 รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) จำนวน 73 แห่ง (ต่อ) 

 

ลำดับ รายช่ือโรงเรียนและหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 
45 โรงเรียนบ้านบึงสาร เมือง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
46 โรงเรียนบ้านหนองบัว  

(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 
เมือง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 

47 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง เมือง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
48 โรงเรียนบ้านหนองตอ ปากช่อง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
49 โรงเรียนวัดบันไดม้า ปากช่อง นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
50 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สูงเนิน นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
51 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ ประทาย นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา 
52 โรงเรียนบ้านดงเมย ภูเขียว ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
53 โรงเรียนบ้านห้างสูง ภูเขียว ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
54 โรงเรียนบ้านดอนดู่ บ้านแท่น ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
55 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง บ้านแท่น ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
56 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่น ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
57 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
58 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
59 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา เมือง ชัยภูมิ ศอ.๙ นครราชสีมา 
60 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สังขะ สุรินทร์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
61 โรงเรียนบ้านโคกไทร สังขะ สุรินทร์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
62 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา ปราสาท สุรินทร์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
63 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง  บุรีรัมย์ ศอ.๙ นครราชสีมา 
64 โรงเรียนบ้านกันตรวจ ไพรบึง  ศรีสะเกษ ศอ.๑o อุบลราชธานี 
65 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ภูสิงห์  ศรีสะเกษ ศอ.๑o อุบลราชธานี 
66 โรงเรียนบ้านจันลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศอ.๑o อุบลราชธานี 
67 โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ศอ.๑o อุบลราชธานี 
68 โรงเรียนบ้านนาจาน พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ศอ.๑o อุบลราชธานี 
69 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ทุ่งตะโก ชุมพร ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช 
70 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ปะทิว ชุมพร ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช 
71 โรงเรียนบ้านหนองทะเล เมือง กระบี่ ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ดอนเกาะกา 
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศอ.6 ชลบุรี 

73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านพระ 

เมือง นครราชสีมา ศอ.9 นครราชสีมา 


